
หนาท่ี 1 จาก 7167
ป 2498 = 167 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2498 3 มกราคม 2498 นายดํารง  ทรัพยทวี นายสุวรรณ  เกยุรางกูร
2 2/2498 3 มกราคม 2498 นายฮอกกมัน                          

 (โดยนายบูรณะ ขอจิตตเมตต)
นายปรีดา  ณ นคร

3 3/2498 3 มกราคม 2498 นายล้ํา  ชินตระกูล นายเนื่อง  ธรรมวณิช
4 4/2498 3 มกราคม 2498 นายเขงตง  แซจัน นายเฉียน  ปญญาวัฒโน
5 5/2498 3 มกราคม 2498 นายลิ่มซินหยก นายฟูลิไก
6 6/2498 10 มกราคม 2498 นายสามโมย  สงณรินทร นายจองหยุด  แซจอง
7 7/2498 14 มกราคม 2498 นายสนิธ  บุญลือ นายทว ี โอสถานนท
8 8/2498 15 มกราคม 2498 บริษัทไซมีสทินซินดิเกตลิมิเต็ด     

 (โดยนายมอรีส โกริน เคน)
นายทอมมัส  เอ็ดเวอรด ไมลส

9 9/2498 18 มกราคม 2498 น.ส.ชนัตถ  ปยะอุย นายวงพงษ  ปยะอุย
10 10/2498 19 มกราคม 2498 บริษัททุงคาคอมเปานด นําเบอร 4 

โนไลเอบิลิตี้ (โดยนายจอหน อารคิ
บอลด แม็คอินไทร)

นายคลิฟฟอรด เฮนร่ี วิลเลอร

11 11/2498 26 มกราคม 2498 บริษัททุงคาคอมเปานด นําเบอร 4 
โนไลเอบิลิตี้ (โดยนายจอหน อารคิ
บอลด แม็คอินไทร)

บริษัทเหมืองแรลุนเส็ง จํากัด         
  (โดยนายกอง  ยงสกุล)

12 12/2498 27 มกราคม 2498 บริษัทสตูปูโลโนไลเอบิลิตี้            
   (โดยนายคลิฟฟอรด เฮนร่ี วิล
เลอร

นายกิลเบริต ฮารอลด โลเวอรสัน

13 13/2498 27 มกราคม 2498 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลยทินเดร็ดย่ิง  
 โนไลเอบิลิตี้    (โดยนายเอ็ดเวิ์ด   
 อาเทอร แลมป)

นายจิตต  จิตตตรอง

14 14/2498 27 มกราคม 2498 บริษัทพิธานแร จํากัด นายถันเคี่ยมหลาย
15 15/2498 27 มกราคม 2498 นายวัลลภ  โลหะเชาวน นายวิเชียร  โกวิทยา
16 16/2498 1 กุมภาพันธ 2498 นายวิโรจน  แซซิ้ม นายไซงอ  แซซิ้ม
17 17/2498 8 กุมภาพันธ 2498 บริษัทเพนนินซูลาทินโนไลเอบิลิตี้ 

(โดยนายปอนดรู เฮนร่ี ไมลน)
นายเออรเนส.เอ.โรส.

18 18/2498 15 กุมภาพันธ 2498 นายชุบ  แจมแจง นายสวาง  บรรณวัฒน
19 19/2498 22 กุมภาพันธ 2498 นายเชตต  วีรวานิช นายบกอ่ี  แซตัน
20 20/2498 22 กุมภาพันธ 2498 นายตอศักดิ ์ ตันติวิวัฒน นายประกอบ  ตันสกุล
21 21/2498 9 มีนาคม 2489 ขุนเลิศโภคารักษ นายอุน ณ ระนอง
22 22/2498 9 มีนาคม 2498 บริษัทเหมืองแรสมมะนาวตะก่ัวปา 

จํากัด
นายประเสริฐ  เอกศิลป

23 23/2498 9 มีนาคม 2498 บริษัทเหมืองแรโอภาส จํากัด นายประเสริฐ  เอกศิลป
24 24/2498 10 มีนาคม 2498 บริษัทประสงควัฒนา จํากัด นายโชต ิ พุกกะพันธุ
25 25/2498 10 มีนาคม 2498 บริษัทสายเงิน จํากัด นายโชต ิ พุกกะพันธุ
26 26/2498 18 มีนาคม 2498 นายวา  วองกอน นายประกอบ  ตันสกุล
27 27/2498 21 มีนาคม 2498 นายวัลลภ  ทองสวัสดิ์ นายเต็กเคี้ยว  แซอ้ึง
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
28 28/2498 23 มีนาคม 2498 นายกอง  เอกวานิช นายเขงจาย  อังสิริกุล
29 29/2498 23 มีนาคม 2498 กรมโลหกิจ                             

  (โดยนายวิชา  เศรษฐบุตร)
พระยาพิทักษโลหพัตร

30 30/2498 25 มีนาคม 2498 บริษัทนิพัทธและบุตร จํากัด         
 (โดยขุนนิพันธจีนนคร)

นายฮอนเมง

31 31/2498 28 มีนาคม 2498 นายกอรดอน  ดอวสัน นายวองชุงซัง
32 32/2498 31 มีนาคม 2498 นายชาญ  วโรจน นายม่ัน  วินิจฉัยภาค
33 33/2498 4 เมษายน 2498 บริษัทเรือขุดแรจุติ จํากัด             

(โดยอาทร ตองวัฒนา)
นายเองซง  แซหลิม

34 34/2498 7 เมษายน 2498 บริษัททุงคาฮาเบอรทินเดร็ดย่ิง จก. นายเออรเนสทเฟรเดอริคฟริคเกอร
35 35/2498 7 เมษายน 2498 บริษัททุงคาฮาเบอรทินเดร็ดย่ิง จก. นายเซนท ลีท วิมส
36 36/2498 7 เมษายน 2498 บริษัทกํามุนติงทินเดร็ดย่ิง จํากัด 

(โดยบริษัทแองโกลโอเรียนแตล 
(มาลายา) จํากัด

นายวินเซนท ลีท วิมส

37 37/2498 7 เมษายน 2498 บริษัทเซาเทินคินตาคอนโซลิเคเตด
ทิน จํากัด (โดยบริษัทแองโกลโอ
เรียนแตล (มาลายา) จํากัด

นายวินเซนท ลีท วิมส

38 38/2498 9 เมษายน 2498 นายสมจิตต  พิมพิสุทธิ์ นายนิวาต  วิชิตชลชัย
39 39/2498 12 เมษายน 2498 นายสุธรรม  วงศเจริญ นายหงวนฮก  สิทธิอํานวย
40 40/2498 19 เมษายน 2498 นายอูฐ  ฟูตระกูล นายเพรียว  ลิ่มตั้ง
41 41/2498 21 เมษายน 2498 บริษัทยิบอินซอย จํากัด               

(โดยนายฉันท  )
นายสิทธิ  อจลากุล

42 42/2498 22 เมษายน 2498 นางเพ็ญรัตน  ศรีประโมท หลวงประมวล  บรรณสิทธิ
43 43/2498 22 เมษายน 2498 นางเพ็ญรัตน  ศรีประโมท นายเลี่ยม  ศรีประโมท
44 44/2498 9 พฤษภาคม 2498 บริษัทเหมืองแรแมสะเรียง  จํากัด นายทัต  สิโรรส
45 45/2498 9 พฤษภาคม 2498 บริษัทเหมืองแรแมสะเรียง  จํากัด นางนวลลออง  สิโรรส
46 46/2498 10 พฤษภาคม 2498 บริษัทซินฮองซุย จํากัด นายตันฉ่ิวทาย
47 47/2498 16 พฤษภาคม 2498 นายเสียง  แซตัน นายจงหม่ิน
48 48/2498 16 พฤษภาคม 2498 นายอ่ึงเฮงซัน นายเกียรติ  ศุภผล
49 49/2498 16 พฤษภาคม 2498 นายอ่ึงเฮงซัน นายหยงซัน  แซอ่ึง                    

  (ยกศักดิ ์ อดิเทพวรพันธุ)
50 50/2498 16 พฤษภาคม 2498 นายอ่ึงเฮงซัน นายเกียรติ  ตันตระกูล
51 51/2498 17 พฤษภาคม 2498 นายถาวร  ธรรมโอภาส นายหอ  เอียบขอ
52 52/2498 18 พฤษภาคม 2498 นายจํารัส  นกเล็ก นายกิจจา  วัฒนาลัย
53 53/2498 25 พฤษภาคม 2498 นายเทอม  เสตะกสิกร นายดวน  สัมฤทธิ์
54 54/2498 27 พฤษภาคม 2498 บริษัทอนุภาพและบุตร จํากัด        

(โดยนายมนูญ หงสหยก)
นายรัชดากร  วัทัญุตา

55 55/2498 28 พฤษภาคม 2498 นายธนกิจ  วงศาโรจน นางบุญเรือน  โมนยะกุล
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
56 56/2498 30 พฤษภาคม 2498 บริษัทุงคาคอมเปาวน NO5   (โดย

บริษัทเหมืองแรลุนเส็ง จํากัด)
นายเจริญ  บุนยัสเถียง

57 57/2498 31 พฤษภาคม 2498 นายบะแหลง  จองทุน นายฮง  แซโคว
58 58/2498 3 มิถุนายน 2498 นายประสาน  สุดสงวน นายสงวน  สมบูรณสาร
59 59/2498 3 มิถุนายน 2498 ร.ท.ศรีศักดิ์  สุวรรณเพ็ญ นายสงวน  สมบูรณสาร
60 60/2498 9 มิถุนายน 2498 นางวัชรี  พูนสวัสดิ์ บริษัทสินแรสยาม จํากัด
61 61/2498 9 มิถุนายน 2498 นางอุษา  พรประภา บริษัทสินแรสยาม จํากัด
62 62/2498 10 มิถุนายน 2498 บริษัทเหมืองแรบุญยะ จํากัด นายกิจจา  วัฒนาลัย
63 63/2498 20 มิถุนายน 2498 นายภุมรินทร  ภูสุวรรณ หลวงสมบูรณโลหการ
64 64/2498 21 มิถุนายน 2498 บริษัทยิบอินซอย จํากัด               

(โดยนายอิวมินจู)
นายนเรศ  สมุทอัษฎงค

65 65/2498 23 มิถุนายน 2498 บริษัทสหโลหกิจกาญจนบุรี จํากัด นายกิจจา  วัฒนาลัย
66 66/2498 27 มิถุนายน 2498 พ.ท.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ นายหงวนฮก  สิทธิอํานวย
67 67/2498 28 มิถุนายน 2498 นายซ้ําเลี้ยง  ซื้อผล นายมนูญ  ซื้อผล
68 68/2498 28 มิถุนายน 2498 นางวรรณา  แซตัน นายจ้ินฮุน  ลิ่มตั้ง
69 69/2498 28 มิถุนายน 2498 บริษัทเหมืองแรแมสะเรียง จํากัด 

โดยนายทัต  สิโรรส)
นางสันทนา  ปรีชาชาญ

70 70/2498 29 มิถุนายน 2498 บริษัทเลี่ยงเง๊ียบ จํากัด นายจิวอ๋ิวเต็ง
71 71/2498 12 กรกฎาคม 2498 นายลําไวเกียว นายยับยงซิง
72 72/2498 12 มิถุนายน 2498 นายภูฮองเยา นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
73 73/2498 15 มิถุนายน 2498 นายจรัส  ทวีวิทย นายประสาร  ชูธง
74 74/2498 21 กรกฎาคม 2498 ขุนชินสถานพิทักษ นายลิบ  กุลวานิช
75 75/2498 21 กรกฎาคม 2498 บริษัท เอส.เอม.เทรดดิง จํากัด นายแส ว.เพียรทิพย
76 76/2498 30 กรกฎาคม 2498 นายตวน  ใยภักดี นายหวน  แยมชะยา
77 77/2498 30 กรกฎาคม 2498 บริษัทเหมืองแรกํามะรา จํากัด นายสกุล  ณ นคร
78 78/2498 30 กรกฎาคม 2498 บริษัทไซมีสทินซินดิเกตลิมิเต็ด     

 (โดยนายทอมัสเอ็ดเวอรดไมลส)
นายชาลส  มิลลา

79 79/2498 19 สิงหาคม 2498 นายกอง  เอกวานิช นายเขงซวน  อองสกุล
80 80/2498 19 สิงหาคม 2498 นายเค. ไว. เหล็ง นายหยองกวี้ซอง
81 81/2498 19 สิงหาคม 2498 บริษัทสตูปูโลโนไลเอบิลิตี้          

(โดยนายจอหน  อารคิบอลด        
 แม็ค อินไทร

นายฟรานซิส โยเซฟ พูรซิลล

82 82/2498 19 สิงหาคม 2498 บริษัทภูเก็ตสินสวัสดิ์ จํากัด นายพิชัย  อังศุเลิศ
83 83/2498 20 สิงหาคม 2498 บริษัทไทยแลนด ทิน ไมนส จํากัด 

(โดยบริษัทแองโกล โอเรียนเตล 
(มาลายา) จํากัด

นายบรายันโร
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84 84/2498 20 สิงหาคม 2498 บริษัทยะลา ไมนส จํากัด             

(โดยบริษัทแองโกลโอเรียนแตล 
(มาลายา) จํากัด

นายบรายันโร

85 85/2498 20 สิงหาคม 2498 นายโสภี  พิมพจันทา นายวณิช  เทพพิทักษ
86 86/2498 22 สิงหาคม 2498 บริษัทปตตาน ีทิน จํากัด           

(โดยนายซิดนีย บูร)
บริษัทจุติ ทิน เดรดยิง จํากัด

87 87/2498 24 สิงหาคม 2498 บริษัทไทยทอง จํากัด นายถวัลย  หลิมพานิช
88 88/2498 24 สิงหาคม 2498 บริษัททหารอาสา จํากัด นายหงวนฮก  สิทธิอํานวย
89 89/2498 24 สิงหาคม 2498 น.ส.จงจิตต  กอวนิช นายเฉ้ียง  กอวนิช
90 90/2498 27 สิงหาคม 2498 นายเจริญ  วิชัยรัตน นายวรินทร  จุฑารัตน
91 91/2498 29 สิงหาคม 2498 บริษัทจํารัสและเพื่อน จํากัด นายพรรษา     หาญวัฒนชัย
92 92/2498 29 สิงหาคม 2498 บริษัทประจวบด ีจํากัด              

(โดยหลวงสมบูรณโลหการ)
นายพรรษา     หาญวัฒนชัย

93 93/2498 29 สิงหาคม 2498 บริษัทศุภพร จํากัด                   
(โดยหลวงสมบูรณ โลหการ)

นายพรรษา     หาญวัฒนชัย

94 94/2498 29 สิงหาคม 2498 นายภุมรินทร  ภูสุวรรณ นายพรรษา     หาญวัฒนชัย
95 95/2498 29 สิงหาคม 2498 หางหุนสวนประสานมิตรการคา นายประสิทธิ ์ จึงสงา
96 96/2498 1 กันยายน 2498 นายอี  ยุคเกอร ขุนพินิจโลหกรณ
97 97/2498 2 กันยายน 2498 นางบีบี  อับดุลกาเดร นายวองชุงซัง
98 98/2498 2 กันยายน 2498 บริษัทไซมีสทิน ซินดิเกต จํากัด     

(โดยนายมอรีส เคน)
นายแหลม  พิชัยศรทัต

99 99/2498 2 กันยายน 2498 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลยทินเดร็ดย่ิง  
 โนไลเอบิลิตี้    (โดยนายเอ็ดเวิ์ด   
 อาเทอร แลมป)

นายเปอรซี่  วารเร็น

100 100/2498 2 กันยายน 2498 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลยทินเดร็ดย่ิง  
 โนไลเอบิลิตี้    (โดยนายเอ็ดเวิ์ด   
 อาเทอร แลมป)

นายวิลเลียม เกช ยัง

101 101/2498 5 กันยายน 2498 บริษัทหวยน้ําใส จํากัด นายกิจจา  วัฒนาลัย
102 102/2498 5 กันยายน 2498 นายบุญยะ วิเศษสรรค นายกิจจา  วัฒนาลัย
103 103/2498 6 กันยายน 2498 บริษัทนิวเฉียงพรา จํากัด             

(โดยนายอากิรา  นากาโมโต)
นายหงวนฮก  สิทธิอํานวย

104 104/2498 6 กันยายน 2498 บริษัทนิวเฉียงพรา  จํากัด            
(โดยนายหงวนฮก  สิทธิอํานวย)

นายอากิรา  นากาโมโต

105 105/2498 7 กันยายน 2498 บริษัทอุทัย ณ ระนอง จํากัด นายสุย  แซตัน
106 106/2498 12 กันยายน 2498 นายสมาน  เนียวกุล นายวู. ที.ลู
107 107/2498 12 กันยายน 2498 นายสมาน  เนียวกุล นายชอย  หยิวกอง
108 108/2498 12 กันยายน 2498 นายหลิมเองซง นายสมนึก  เจริญลาภ
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
109 109/2498 12 กันยายน 2498 บริษัทเหมืองแรสมมะนาวตะก่ัวปา 

จํากัด
นายสุชาติ  เพ็ชรลอเหรียญ

110 110/2498 12 กันยายน 2498 บริษัทเหมืองแรสมมะนาวตะก่ัวปา 
จํากัด

นายประดิษฐ  บํารุงเชื้อ

111 111/2498 12 กันยายน 2498 บริษัทเหมืองแรสมมะนาวตะก่ัวปา 
จํากัด

นายจรุง  ศรีสุข

112 112/2498 12 กันยายน 2498 บริษัทเหมืองแรโอภาส จํากัด นายสุชาติ  เพ็ชรลอเหรียญ
113 113/2498 12 กันยายน 2498 บริษัทเหมืองแรโอภาส จํากัด นายประดิษฐ  บํารุงเชื้อ
114 114/2498 12 กันยายน 2498 บริษัทเหมืองแรโอภาส จํากัด นายจรุง  ศรีสุข
115 115/2498 13 กันยายน 2498 นางใจหวาน  ทองตัน นายศิลป  ทองตัน
116 116/2498 16 กันยายน 2498 บริษัทสุวรรณเทรดดิ้ง จํากัด นายสนอง  ปวัฒนกุล
117 117/2498 21 กันยายน 2498 บริษัทจํารัสและเพื่อน จํากัด         

(โดยหลวงสมบูรณโลหการ)
นายกิจจา  วัฒนาลัย

118 118/2498 21 กันยายน 2498 บริษัทประจวบด ีจํากัด               
 (โดยหลวงสมบูรณโลหการ)

นายกิจจา  วัฒนาลัย

119 119/2498 21 กันยายน 2498 นายภุมรินทร  ภูสุวรรณ              
 (โดยหลวงสมบูรณโลหการ)

นายกิจจา  วัฒนาลัย

120 120/2498 26 กันยายน 2498 บริษัทชนเหมืองแร จํากัด นายเดวิด  เฮอแมน
121 121/2498 27 กันยายน 2498 นายหมอง  แฮสุวรรณ นายอิน ณ เชียงใหม
122 122/2498 27 กันยายน 2498 บริษัทเพนินสุลาทินโนไลเอบิลิตี้ นายเออรเนส อาเทอร โรส
123 123/2498 6 ตุลาคม 2498 นายวิชัย  ดุสิตพันธุ นายติ๊ดบุน
124 124/2498 6 ตุลาคม 2498 นายอยูฮก  ตัณฑวนิช นายเคงหย่ี  แซตัน
125 125/2498 11 ตุลาคม 2498 นายหลิมเองซง นายบรรยง   ตัณฑวนิช
126 126/2498 12 ตุลาคม 2498 บริษัทประจนเทรดดิ้ง จํากัด นายเฉลียว  พิศลยบุตร
127 127/2498 12 ตุลาคม 2498 บริษัทประจนเทรดดิ้ง จํากัด นายสมบูรณ  ประทุมสุวรรณ
128 128/2498 18 ตุลาคม 2498 นายนิวัชน  ท่ังตระกูล นายอ้ิวหง่ี  แซโอว
129 129/2498 19 ตุลาคม 2498 บริษัททายชางทินลิมิเต็ด             

(โดยนายยอรช กอดอน คริชตัน)
นายปญญา  งานทวี

130 130/2498 21 ตุลาคม 2498 นางลี ้ ณ ระนอง นายเกเงียบ  ฐอสุวรรณ
131 131/2498 21 ตุลาคม 2498 พระบูรพทิศอาทร นายเกเงียบ  ฐอสุวรรณ
132 132/2498 21 ตุลาคม 2498 พระบูรพทิศอาทร นายวัฒนเดช  ณ ระนอง
133 133/2498 21 ตุลาคม 2498 บริษัทอาวขามทินลิมิเต็ด นายพอล ฮ้ิว บรุคฮอลล วูดส
134 134/2498 21 กันยายน 2498 บริษัทอาวขามทินลิมิเต็ด นายพอล ฮ้ิว บรุคฮอลล วูดส
135 135/2498 2 พฤศจิกายน 2498 นายอุทัย  ณ ระนอง นายสุย  แซตัน
136 136/2498 2 พฤศจิกายน 2498 นายเจนกิจ  ปจจักรภัติ บริษัทไทยซินจ่ัน จํากัด
137 137/2498 4 พฤศจิกายน 2498 บริษัทเจน จํากัด นายประสิทธิ ์ กุลวานิช
138 138/2498 4 พฤศจิกายน 2498 บริษัทสเตร็ดคอนโซลิเดเต็ดฯ       

(โดยนายเลสลี่ ฮันเตอร)
นายคิรินทร  กาญจนภูมิ
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
139 139/2498 4 พฤศจิกายน 2498 บริษัทรอนพิบูลยโนไลเอบิลิตี้       

 (โดยนายแอลเบิรต   วิลเลียมเร็ด
ฟอรด)

นายเฮดเตอร รูเบน สตัครซาเกอร

140 140/2498 4 พฤศจิกายน 2498 บริษัทกํามะราทินเดรดยิง จํากัด     
   (โดยนายแอลเบิรตไลแมน)

บริษัทจุติ ทิน เดรดยิง จํากัด

141 141/2498 7 พฤศจิกายน 2498 บริษัทุงคาคอมเปานด NO 3 โนไล 
 เอบิลิตี้(โดยนายเจ.เอ.แมคอินไทร)

นายยอรช แอรไรสมิท เมอรเฟ กับ 
นายเบอรนารด รัลฟ บิลลารด

142 142/2498 7 พฤศจิกายน 2498 บริษัทุงคาคอมเปานด NO 4โนไล  
 เอบิลิตี้(โดยนายเจ.เอ.แมคอินไทร)

นายยอรช แอรไรสมิท เมอรเฟ กับ 
นายเบอรนารด รัลฟ บิลลารด

143 143/2498 7 พฤศจิกายน 2498 บริษัทุงคาคอมเปานด NO 5โนไล  
 เอบิลิตี้(โดยนายเจ.เอ.แมคอินไทร)

นายยอรช แอรไรสมิท เมอรเฟ กับ 
นายเบอรนารด รัลฟ บิลลารด

144 144/2498 7 พฤศจิกายน 2498 บริษัททินสงขลา  โนไลเอบิลิตี้       
 (โดยนาย เจ.เอ.แมคอินไทร)

นายยอรช แอรไรสมิท เมอรเฟ กับ 
นายเบอรนารด รัลฟ บิลลารด

145 145/2498 7 พฤศจิกายน 2498 บริษัทสตูปูโลโนไลเอบิลิตี้            
 (โดยนาย เจ. เอ. แมคอินไทร)

นายยอรช แอรไรสมิท เมอรเฟ กับ 
นายเบอรนารด รัลฟ บิลลารด

146 146/2498 10 พฤศจิกายน 2498 นายเจริญ  สีตะพันธุ นายวรวัฒน  กาญจนไพศาล
147 147/2498 16 พฤศจิกายน 2498 กรมโลหกิจ(นายวิชาเศรษฐบุตร) นายลออง  มหาภาส
148 148/2498 16 พฤศจิกายน 2498 กรมโลหกิจ(นายวิชาเศรษฐบุตร) นายสมพันธุ  พิศลยบุตร
149 149/2498 21 พฤศจิกายน 2498 นายเห้ือง  ใจหาว นายเฟอน  ใจหาว
150 150/2498 26 พฤศจิกายน 2498 บริษัทกํามะราทินเดรดยิง จํากัด     

(โดยนายแอลเบิต ไลแมน)
บริษัทลุนเส็ง ทิน ไมนส จํากัด

151 151/2498 26 พฤศจิกายน 2498 หางหุนสวนสามัญเหมืองแรฮกหลวง นายฟูคุนหลอง
152 152/2498 28 พฤศจิกายน 2498 นายพรัด  กัณฐัสว นายประยูร  คณานุรักษ
153 153/2498 28 พฤศจิกายน 2498 นายจวน  ดํากลอม นายหวน  แยมชะยา
154 154/2498 28 พฤศจิกายน 2498 นายซูซง บริษัทไทยซินจ่ัน จํากัด    

 (โดยนายสมิท  บุญลือ)
นายลิมซินหยก

155 155/2498 28 พฤศจิกายน 2498 บริษัทนานาอุดมภัณฑ จํากัด         
(โดยนายธีระ  ตันสกุล)

นายลีชี

156 156/2498 28 พฤศจิกายน 2498 บริษัททุงคาคอมเปานด NO 3      
 (โดยนายยอรช แคมเบลล ฮาวี     
 แมคแคลลั่ม)

นายตันเคี่ยมยู หรือ นายภักดี        
  จงเจริญ

157 157/2498 6 ธันวาคม 2498 นายสวัสดิ ์ บุญเลิศ นายผาด  วัฒนพงศ
158 158/2498 9 ธันวาคม 2498 บริษัทกํามะราทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 

(โดยนายอัลเบิรต ไลแมน
นายโรแลนด  เปเรรา

159 159/2498 9 ธันวาคม 2498 บริษัทปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด           
 (โดยนายอัลเบิรต  ไลแมน)

นายโรแลนด  เปเรรา

160 160/2498 13 ธันวาคม 2498 พ.ต.วิลาศ  โอสถานนท               
 (โดยบริษัทศุภพร จํากัด)

นายกิจจา  วัฒนาลัย
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
161 161/2498 15 ธันวาคม 2498 นายกุย  ประจวบดี นายประยูร  สุขเจริญ
162 162/2498 27 ธันวาคม 2498 นายบุญมี  แซเอ้ียว นายสมบัติ  บุญสูง
163 163/2498 27 ธันวาคม 2498 นายสงวน  สิทธิอํานวย นายสนั่น  เดชทัน
164 164/2498 27 ธันวาคม 2498 นายเต็ง  แซลิ้ม นายลิ้มยิวแซะ
165 165/2498 27 ธันวาคม 2498 บริษัทพิธานแร จํากัด นายอราม  โรจนหัสดินทร
166 166/2498 27 ธันวาคม 2498 บริษัทเขงหงวน จํากัด บริษัททุงคาฮาเบอร  ทิน  เดรดยิง  

 ลิมิเต็ด
167 167/2498 31 ธันวาคม 2498 บริษัทรอนพิบูลยโนไลเอบิลิตี้        

 (โดยนายแอลเบิรตวิลเลียม         
  เร็ดฟอรด)

นายเฮกเตอร สะเตอรซาเกอร


